
MONTÁŽ 

Před montáží se ujistěte, že všechny části jsou od sebe odděleny a čisté: 

Vložte ventil silikonové (H) do tělesa čerpadla (G) zespodu. 

Umístěte těsnící kroužek (I), plochá strana první, uvnitř tělesa čerpadla (G), zespodu. 

Umístěte těleso čerpadla (G) na Mii ™ skladovací nádoby (L) a lehce utáhněte do bezpečí. 

Příliš neutahujte! 

Vezměte 3 nastavení hřídel (E) a vložte jej pomocí silikonového šálku (D), dokud bezpečně v zářezu. 

Umístěte silikonový kryt (D) do tělesa čerpadla (G) přes horní stranu. 

Stisknutím tlačítka se podél okraje k zajištění těsnění. 

Umístěte rozeklaný konec uzamykatelný (F) do 3 nastavení stonku (E) pod požadovanou drážky a 

klikněte na místo. 

Chcete-li zamknout rukojeť, ujistěte se, že zámek je přepínač nahoře, zatlačte rukojeť dolů a pak 

stiskněte spínač až zacvakne. 

Vložte měkký kryt (A) do nálevky chrániče (B) do bezpečí. 

Pevně umístit těsnění ventilu (I) na konci měkké šálku (A) tak, že těsnění je v jedné rovině. 

Umístěte měkký kryt (A), těsnění ventilu (I) konec, do tělesa čerpadla (G). 

Umístěte víko čerpadla (C), v horní části tělesa čerpadla (G), a nádobka se umístí Mii (L) do stojanu (K) 

pro stabilitu. 

Čištění a STERILIZACE 

Prosím, postupujte podle postupů čištění před použitím odsávačky poprvé a po každém. 

Před prvním použitím umyjte mýdlem a teplou vodou, opláchněte a dobře vysušte. 

Po prvním použití, je mytí rukou nebo mytí nádobí vhodný pro čištění. 

Demontujte čerpadlo do všech samostatných částí před vložením do myčky nebo ručně. 

Nepoužívejte antibakteriální čisticí prostředky, rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky. 

Nedávejte krmení díly na povrchy, které byly vystaveny anti-bakteriální čističe. 

Zkontrolujte všechny položky před znovu a ujistěte se, že nahradit při prvním náznaku slabosti nebo 

poškození. 

Výrobky jsou vhodné do myčky na 60 ° C (140 ° F) teplota vody, ale používají pouze horní koš. 

 



 

Manuální odsávačka PUMP: 

) Soft Cup 

B) Nálevka Protector 

C) Kryt čerpadla 

D) 3 Nastavení Stem Změnit 

E) Silikonové Cup 

F) uzamykatelný 

G) Těleso čerpadla 

H) Silikonový ventil 

I) uzavíracího ventilu 

J) Těsnící kroužek 

K) Stojan 

BOTTLE: 

L) Mii Skladovací kontejner 

M) Flutter Flex struků 

N) Silikonový těsnicí kroužek 

 

 

Přechod z mateřského do lahvičky 

Mii ™ dudlík se vyrovnat s přirozený tvar ortho, který odpovídá velikosti a tvaru úst dítěte během 

krmení, aby individuální memorování. 

Základ dudlíku zvýšila povrchové rány, které simulují tvrzené "kousací" povrch, který se vyvíjí na 

základě ženské bradavky kvůli opakovanému kojení, pomáhá při hladkém prsu láhve přechodu v 

případě potřeby. 

Při krmení z lahve, děti se často vyvine plyn nebo kolika příznaky v důsledku nedostatečné větrání. 

Z tohoto důvodu Mii ™ byl navržen speciálně pro patentované flutter Flex Vent ™, které pomáhají 

snižovat riziko vzniku těchto nežádoucích příznaků. 



Kolísání Flex Vent ™ technologie umožňuje proudění vzduchu mezi závity kruhu a krku, a do prostor 

se nachází v horní části hrdla láhve. 

Jako zdroje dítěte, tlak vzduchu na vnitřní straně lahve byla nižší, než je tlak na vnější straně láhve. 

Tento tlakový rozdíl způsobí, že vnitřní kroužek dudlíku ohnout dovnitř, což umožňuje vzduchu do 

láhve, a tím dochází větrání. 

 

PRÁVO struků pro vaše dítě 

Flutter Flex pomalý průtok Dudlík ™ 

Flutter Flex střední průtok Dudlík ™ 

Flutter Flex rychlý průtok struků ™ 

Flutter Flex Y-Cut ™ struků 

 

 

TIPY pro maminky 

Kroky pro řešení potíží 

Setkáte-li se nedostatek sání, ujistěte se, že je čerpadlo správně a sestavena a utěsněna. 

Zkontrolujte, zda je rozeklaný-konec rukojeti je opatřena v jednom ze tří nastavení na nich vyplývají, 

nebo ji přesuňte dál stonku silnější sací výkon. 

Pokud se vám nedaří získat mléka s odsávačky, pokuste se uvolnit, upravit vaše držení těla se rovná 

záda, a znovu vaše prsa správně na přísavky. 

Někdy mléčných kanálků v prsu ucpat, pokud prsou je stisknuto příliš blízko k přísavky. 

Pokud začnete cítit bolest, pokuste se nastavit čerpadlo na menší sací síly pohybem nahoru na 

kmenových nastavení. 

Pokud problém přetrvává, poraďte se svým odborným poradcem zdraví nebo laktační poradce. 

UKLÁDÁNÍ mateřského mléka 

Pokud se rozhodnete ukládat vyjádřené mateřského mléka, měli byste tak učinit okamžitě pomocí 

správné mléčný sáček nebo v kanystru. 

Ujistěte se, že uložit pouze mléko, které bylo odebraná sterilní čerpadla. 

Existuje mnoho způsobů ukládání mateřského mléka: 

5-8 dny v chladničce, ale nepoužívejte police. 



2 týdny vnitřní část mrazáku v chladničce. 

3 až 4 měsíce v chladničce s mrazničkou se samostatným vchodem. 

6 až 12 měsíců, do mrazicího boxu s teplotou pod -32 ° C (0 ° F). 

Zmrazení mateřského mléka je naprosto bezpečný a neoslabí živiny nebo protilátky. 

Krmení BABY MILK UKLÁDANÝCH 

Mateřské mléko nesmí být ohřívány v mikrovlnné troubě nebo v páře, protože zvláštní proteiny a 

protilátky mohou být odstraněny. 

Mikrovlnném také způsobuje nerovnoměrné zahřívání, které mohou poškodit vaše dítě. 

Pokud se rozhodnete pro mikrovlnné trouby nebo vaříme pro vytápění, použijte prosím zvýšené 

opatrnosti. 

Pokud topení je nezbytné, umístí se skladovací nádobu pod tekoucí teplou vodu, dokud teplé nebo 

tání tím sedět v misce s horkou vodou. 

 

 

Krmení z láhve BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Prosím, postupujte podle následujících bezpečnostních opatření: 

Používání mikrovlnné trouby se nedoporučuje z důvodu nerovnoměrného vytápění a ohřev teplé 

skvrny, které by mohly zranit své dítě. 

Rozhodnete-li se používat mikrovlnnou troubu, vždy odstranit všechny ostatní díly, včetně dudlíku a 

kroužku a míchejte, tekutý obsah eliminovat teplých a studených míst. 

Zkušební teplota před krmením a nemají teplou tekutinu nad tělesnou teplotu 37 ° C (98,6 ° F) 

Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby, díly s kojením nejsou hračky. 

Nedovolte, aby vaše dítě běhat nebo si hrát s malými díly. 

Nikdy nepoužívejte lahve savičky jako dudlíky, dudlíky, kousátka nebo. 

Po krmení, vyjměte láhev z dítěte. 

Delší nebo kontinuální sání tekutin může způsobit zubní kaz, a to i s mlékem a vzorec, je tak 

dlouhodobé láhev se jeho užívání nedoporučuje. 

Používání slazeného nebo limonády a ovocné šťávy se nedoporučuje. 

Pokud používáte vzorce, vyhnout se bubliny a nemají protřepejte láhev. 

Formule by měla být vždy jemně míchá, aby se rozpustil hrudky, které mohou ucpat díry struků. 



Nikdy nedoplňujte nádoby nad plnicí značce, protože to může mít vliv na větrací systém. 

Vždy sestavit dudlík pouze tehdy, když jsou mokré. 

Nenechávejte krmení předměty a dudlíky na přímém slunečním světle. 

Uchovávejte struky v suchých, krytých kontejneru, pokud je nepoužíváte. 

Před každým použitím zkontrolujte, savičky, aby se ujistil, že nejsou roztrhané nebo poškozené forma 

kousání. 

Poškozené struky mohou představovat nebezpečí udušení. 

Přestaňte používat pokud existuje roztržení nebo se objeví trhlina. 

Vyměňte Flutter Flex ™ dudlíků každých 8 až 12 týdnů z hygienických důvodů. 

Přestat zkrmovat před dudlík je úplně prázdná snížit koliky a zažívací problémy, které mohou 

vyplynout z polykání vzduchu. 

Vždy mějte lahve, školení a šálky ve vzpřímené poloze, když jejich přepravu. 

Nevkládejte dudlík kabel přes otvory, které slouží k ventilaci. 

Čisté kartáče v teplé vodě nebo soupy místo v horní přihrádce myčky nádobí, ujistěte se, že důkladně 

po každém použití. 

Nechte uschnout. 

Vždy odstraňte veškeré nečistoty nebo zbytky, které by mohly shromažďovat před montáží. 

 

Vyvarujte se přetažení láhve šroubovací kroužek. 

Vždy se ujistěte, že díly čerpadla jsou správně smontovány. 

Mějte vaše dítě opřené během krmení. 

Použijte Flutter Flex ™ struků pouze s Mii ™ lahví. 

Obraťte se na svého lékaře, pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s podáváním. 

Distributor a prodejce pro Českou a Slovenskou republiku je: 

Mondi Trade s.r.o., Ke Statenicím 84, Tuchoměřice, 252 67 

IČO:292 79 291, DIČ:CZ29279291, www.monditrade.cz, velkoobchod@monditrade.cz,  +420 

734806734 
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